
 



 

 

Рекомендації 

Вузівської науково-практичної конференції «Соціокультурні, 

психологічні та правові аспекти розвитку особистості студента» 

 

13 листопада 2017 р. відбулася Вузівська науково-практична 

конференція «Соціокультурні, психологічні та правові аспекти розвитку 

особистості студента». Організаторами конференції виступила ЦК туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін ХТЕК 

КНТЕУ. У роботі конференції взяло участь 20 учасників. 

Конференцією відзначено, що в умовах сучасного розвитку, коли 

посилюється тиск на молодь, важливе місце має дослідження 

соціокультурних, психологічних та правових аспектів розвитку особистості 

студента. 

В своїх ідеях викладачі та студенти обмінялися думками з актуальних 

проблем  щодо формування та розвитку особистості, а саме були розглянуті: 

психологічні аспекти розвитку особистості, культура поведінки, адаптація 

сільської студентської молоді, позааудиторна діяльність студентів, розвиток 

креативності студентів та стилі життя сучасної молоді. 

Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції за 

результатами своєї роботи прийняли наступні  рекомендації: 

1. Сприяти подальшій активізації дослідницької роботи студентів з 

орієнтацією на національні та міжнародні стандарти наукових 

досліджень; 

2. Створювати ситуації успіху при впровадженні в практику 

наукових результатів; 

3. Заохочувати творчу діяльність і самостійність дослидників при 

рішенні наукових проблем. 

Організатори конференції запрошують усіх зацікавлених осіб до 

подальших обговорень, ідей задля розвитку наукової комунікації та 

поширення результатів досліджень молодих вчених.  

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Київський  національний торговельно-економічний 

університет 

Харківський торговельно-економічний коледж 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо студентів та викладачів взяти участь у  

Вузівській науково-практичній конференції  ХТЕК КНТЕУ 

«Соціокультурні, психологічні та правові аспекти  розвитку особистості 

студента» 

 

Конференція відбудеться 13 листопада 2017 року 

о 13.10, 306 ауд. Кабінет маркетингових комунікацій та PR-технологій. 

Наукова платформа студентських досліджень 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

обговорення проблеми сучасної соціальної ситуації особистісного розвитку 

студента. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ: 
1. Психологічні аспекти соціалізації особистості студента;  

2. Соціокультурні фактори адаптації студентів до умов ВНЗ; 

3. Правові фактори формування масової свідомості студентів ВНЗ; 

4. Особистість студента в умовах ВНЗ. 

 

 РОБОЧІ МОВИ: 
- українська; 

- російська; 

- англійська. 

 

Можливою є як очна, так і заочна участь  у роботі конференції. 

 

За результатами роботи конференції 

 планується видання збірника матеріалів 

 

 



 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

  

До  06  листопада  2017  року  надіслати  на  електронну  адресу  конференції  

ohurtsova777@gmail.com 

- текст тез доповіді, оформлений згідно з наданими вимогами;  

- у графі «ТЕМА ПОВІДОМЛЕННЯ» зазначити: «tezy_dopovidy».  

  

Регламент проведення конференції  

Початок роботи конференції 13 листопада 2017  року   

13.10- 13.20 – Реєстрація  

13.30-15.00 – Пленарне засідання  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ohurtsova777@gmail.com


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

  

Обсяг тез повинен становити не більше чотирьох сторінок тексту 

формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжрядковим  інтервалом.  

Параметри  сторінки:  абзац – 1,25 см;  поля 2 см  з  усіх  боків.  

Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається!  

  

1. Назва тез розташовується по центру жирним шрифтом прописними 

буквами без абзацного відступу, крапка наприкінці заголовка не ставиться.  

2. Прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів) (не більше 2-х), науковий ступінь 

та/або наукове звання автора (за наявності) розташовується по правому краю 

сторінки жирним шрифтом без абзацного відступу.  

3.  Нижче  вказується  місце  роботи  або  навчання  автора (-ів)  курсивом  по  

правому  краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться.  

4.  Для  студентів  також  обов’язково  зазначається  прізвище,  ім’я  та  по  

батькові  наукового керівника,  його  науковий  ступінь  та/або  наукове  

звання  по  правому  краю  без  абзацного відступу, крапка наприкінці не 

ставиться (Науковий керівник – ).  

5.  Рисунки  та  таблиці  набираються  шрифтом Times New Roman, 14 кеглем  

з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці 

створюються з використанням чорно-білої  гами.  Використання  кольорів  і  

заливань  не  допускається!  Всі  рисунки  та  таблиці повинні мати назву. 

Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу.  

Назва таблиці розміщується по центру.   

6. Формули  набирати за допомогою редактора формул MS Equation (версії 

3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) і нумерувати в круглих дужках 

(2).   

7.  Список  літератури  мусить  бути  оформлений  згідно  з чинними  

вимогами (див.  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний  запис.  

Бібліографічний  опис.  Загальні  вимоги  та  правила складання (ГОСТ 7.1-

2003, IDT)» . – К. : Держстандарт України, 2007), набирається шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом.    

8. Підрядкові примітки не допускаються.   

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції 

 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей 

відповідальність несуть  автори 

 

Тексти з великою кількістю помилок та такі, що не відповідають 

зазначеним вище вимогам, до збірника не включаються і не 

повертаються! 

 
 


